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ஆ்பி ்க சிக்தி் உு்பின்க் ததாட்பாக அ்மையி் 
ஏ்ப்ட நிக்ுகமை ைிகு் ுரதிு்டவசைானு ை்ு் 
ைிகு் க்டைாக இு்ு். ஒு தாயாக, தவைிநா்ு ை்ணி் 
ஒு ைகமன இழ்கிறு ததாட்பாக ஒு தாயி் வலிமய நா் 
ு ்ு தகா்ை ுிீ். இு ஒு பய்கர அுபவைாகு்  
இு்ு்.  

ஆ்பி ்கா இ்தியா இமடயிலான வரலா்ு தியான உறு, 

சககாதர்ுவ் ை்ு் உுதி்த்மை ஆகியவ்மற 
அி்தைைாக தகா்ு்ைு ை்ு் இு கபா்ற ச்பவ்க் 
ஆ்பி ்காுட் நைு வரலா்ு ை்ு் தநு்கிய ந்ு 
அபிவிு்தி ூ்ு கவன்மத் திமசதிு்ப நா் அுைதி்க 
ூடாு. 

நா்க் இ்த ச்பவ்க் ததாட்பாக அறி்த உடகனகய, எைு  
ஊழிய் ு்நடவி்மகயாக, ஆ்பி ்க இராஜத்திர சிக் 
ை்ு் ஆ்பி ்க ைாணவ் சுதாய்தி் அுகக விமர்து. 
நா் தனி்ப்ட ுமறயி் இத் நிமலமைமய 
க்காணி்தததாு, தி்லி தல்ிதன்் ஆுன் திு. நஜீ்  ஜ் 
அவ்குட் கபசிீ்கை் ை்ு் ஒு விமரவான 
அி்பமடயி் இ்த வழ்ு விசாரமண எு்க கக்ு் 
தகா்ு்கை். நா் உ்ுமற அமை்ச் திு ரா்நா் சி் 
அவ்குட் கபசிீ்கை் ை்ு் ஒு கணிசைான ஆ்பி ்க 



சிக் வாு் புதிகைி் காவ் ுமற கரா்ு உய்்த்பட 
கவ்ு் எ்கிற வழிுமறகமை தகாு்திு்கிகற். 

ைாநில அமை்ச் (தவைிவிவகார்), தஜனர் (ஓ்ுதப்ற) வி.கக. 
சி், ஆ்பி ்க இராஜத்திர சிக்தி் உு்பின்கமை ச்தி்ு, 

இ்த விவகார்தி் அரசா்க்தி் ுு ஆதரு ுறி்ு 
உுதியைி்ு்ைன். ைாநில அமை்ச் ு்கிய தபுநகர்கைி் 
தா்க் வசி்ு் அமன்ு ஆ்பி ்க சிக்ுட் ூ்ட்கமை 
நட்து்ைன். அவ் தசயலாை் (ER) ை்ு் இ்த நகர்கைி் 
காவ் ுமற ஆமணயாை்க் ஆகிகயாுட் கச்்ு இு்க 
உ்ைன். நா்க் ஒு உண்ுுத் பிர்சாரு் ு்தனு்க 
உ்கைா். 

அமன்ு ு்ற் சா்்த தசய்கு் இனதவறி் தா்ுத்கைாக 
குத்பட ூடாு. இ்த ச்பவ் ததாட்பான கக்வி சிசிிவி 
கா்சிகைி் கா்ியு கபால, திு ஒலிவிகயமவ கா்பா்ற 
தமலயிு் ுய்சி தச்த இ்திய பா்மவயாை்கமைீ் ூட 
அி்தா் ு்ட்க் தச்த ஒு தசய் இுவாு். இ்த 
ுரதிு்டவசைான ச்பவ்தி்ு உடனியாக தி்லி கபாீ் 
கபாரா்ட்தி் ுதி்தன். இ்த ு்ற்கமை இமழ்தவ்கைி் 
ஏ்கனகவ இர்ு கப் பிி்க்ப்ு்ைன் ை்ு் ி்றாவு 
நப் ைீு ஒு கதட் தச்ய்ப்ு்ைு.  

இ்தியா கா்தி ை்ு் ு்த் ஆகிகயா ் நிலைாக உ்ைு. நா் 
இன பாுபாி்ு எதிராக ததாட்்ு கபாராி வுகிகறா். 
ைகா்ைா கா்தி தாகை இ்த தீமை்ு எதிராக கபாராுவமத  
காரணைாக ு்மவ்திு்தா். நா் ஒுகபாு் இனவாத 
ைகனாநிமல தகா்ிு்க ுியாு. 

இு ஒு ுறி்பி்ட சிக்தி்ு எதிராக தசய்பட தி்டைி்டு 
இ்மல, ைாறாக சிக விகராத ை்ு் ு்றவிய் ச்திக் 
நட்திு்த த்னி்மசயான தா்ுத்கைா் இு இு்தன. 



ஆயிு்ூட, இ்தமகய தா்ுத்கமை து்பு எ்குமடய 
கடமையாு் ை்ு் நா் அ்வாு தச்ய தீ்ைானி்ு்கைா். 
இ்த நிுவன வழிுமறக் உுதியான இட்தி் மவ்கு், 

எதி்கால்தி் இ்பிர்சிமன கபா்ற ச்பவ்க் நட்காை் 
இு்கு் நா் நைு ஆ்பி ்க ந்ப்கு்ு 
உுதியைி்கிகறா். இ்தியா எ்கபாு் யாவமரீ் வரகவ்க 
நிமன்ு்  ஒு நாடாககவ இு்க ததாடு். 
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